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NEL big

nel-coils.com

Котушка Big являється найглибшою котушкою у світі для різних металодетекторів, що підтверджено
випробуваннями незалежних експертів на різних форумах по металодетекції та зльотах-зустрічах
пошуковців! Котушка відмінно виявляє не тільки великі цілі, а й дрібні цілі, вагою від 1 грама на
глибині більше ніж 25 сантиметрів. Котушку рекомендовано використовувати на відкритих площах,
як додаткову для пошуку на глибині. Ця котушка має перевагу над стандартними котушками по
глибині виявлення від 30 до 60% (в залежності від моделі метолодетектора) та в площі сканування
ґрунту від 50 до 80% (в залежності від моделі метолодетектора).
Котушка повністю водозахисна, корпус залитий епоксидною смолою, додатково має чорне захисне
покриття, яке використовується для захисту морських яхт і катерів, це дає можливість вести пошук
цією котушкою без використання пластикового захисту.
Котушка добре справляється з високою та середньою мінералізацією ґрунту.
Рекомендується професіоналам!
ТехнIчнI характеристики

Глибина виявлення

Розмір: 15"x17"

38x43 см

Вага:

920 г

Розділення заліза і кольорових металів,
таких як срібло, бронза, золото і мідь

*

Колір:
*

32.4 oz
Чорний

Сірий

вага вказана без урахування захисту, вага
може незначно відрізнятися в залежності від
моделі металодетектора, котушку можна
використовувати без пластикової захисту

Чутливість до дрібних цілей
Чутливість до великих цілей

Еластичний гермоввод
захищає кабель від заломлення
і проникнення води
Надміцне
кріплення котушки

10/10
6/10
7/10
10/10

DD
КоТУШКА

Котушка
повністю
водонепроникна

Водозахист 100%
Корпус
виготовлений
з міцного
пластика,
який стійкий
до ультрафіолетового
випромінювання

Стійке до пошкоджень
покриття котушки
з композитного
матеріалу,
яке дає можливість
використовувати
котушку без
пластикового захисту

Пластиковий захист
захищає котушку
від сколів і пошкоджень

Гумові кільця
для кращої фіксації котушки
на штанзі металодетектора

Штекер
з позолоченими
або посрібленими
контактами
Надміцний кабель
зі збільшеним перетином
струмопровідних жил.
Виготовлений у Німеччині

Заглушка штекера,
призначена
для захисту роз'єму
від бруду і пилу (1-2) Фіксуючий болт і хомут в комплекті поставки
Усі котушки NEL проходять передпродажну перевірку в польових умовах на глибину виявлення

NEL Attack

nel-coils.com

Котушка A ack являється найглибшою котушкою у світі для різних металодетекторів, що
підтверджено випробуваннями незалежних експертів на різних форумах по металодетекції та
зльотах-зустрічах пошуковців! Котушка відмінно виявляє не тільки великі, а й дрібні цілі вагою від 1
грама на глибині більше ніж 25 сантиметрів. Котушку рекомендовано використовувати на відкритих
площах, як додаткову для пошуку на глибині. Ця котушка має перевагу над стандартними котушками
по глибині виявлення від 25 до 50% (в залежності від моделі метолодетектора) та в площі сканування
ґрунту від 50 до 80% (в залежності від моделі метолодетектора).
Котушка повністю водозахисна, корпус залитий епоксидною смолою, додатково має чорне захисне
покриття, яке використовується для захисту морських яхт і катерів, це дає можливість вести пошук
цією котушкою без використання пластикового захисту.
Котушка добре справляється з високою та середньою мінералізацією ґрунту.
Рекомендується професіоналам!
ТехнIчнI характеристики

Глибина виявлення

Розмір: 15"x15"

38x38 см

Вага:

720 г

Розділення заліза і кольорових металів,
таких як срібло, бронза, золото і мідь

*

Колір:
*

25.3 oz
Чорний

Сірий

вага вказана без урахування захисту, вага
може незначно відрізнятися в залежності від
моделі металодетектора, котушку можна
використовувати без пластикової захисту

Чутливість до дрібних цілей
Чутливість до великих цілей

Еластичний гермоввод
захищає кабель від заломлення
і проникнення води
Надміцне
кріплення котушки

9/10
7/10
7/10
9/10

DD
КоТУШКА

Котушка
повністю
водонепроникна

Водозахист 100%
Корпус
виготовлений
з міцного
пластика,
який стійкий
до ультрафіолетового
випромінювання

Стійке до пошкоджень
покриття котушки
з композитного
матеріалу,
яке дає можливість
використовувати
котушку без
пластикового захисту

Пластиковий захист
захищає котушку
від сколів і пошкоджень

Гумові кільця
для кращої фіксації котушки
на штанзі металодетектора

Штекер
з позолоченими
або посрібленими
контактами
Надміцний кабель
зі збільшеним перетином
струмопровідних жил.
Виготовлений у Німеччині

Заглушка штекера,
призначена
для захисту роз'єму
від бруду і пилу (1-2) Фіксуючий болт і хомут в комплекті поставки
Усі котушки NEL проходять передпродажну перевірку в польових умовах на глибину виявлення

NEL storm

nel-coils.com

Котушка Storm розроблена для виявлення середніх та великих цілей на глибині недосяжній для будьякої стандартної котушки. При повільному проведенні котушка відмінно виявляє не тільки великі та
середні цілі, а й дрібні цілі, вагою менше 1 грама на глибині більше ніж 20 сантиметрів. Котушка
підходить для пошуку монет, скарбів та артефактів на місцях військових боїв та на будь-якій іншій
території. Ця котушка має перевагу над стандартними котушками по глибині виявлення від 22 до 45%
(в залежності від моделі метолодетектора) та в площі сканування ґрунту від 30 до 60% (в залежності
від моделі метолодетектора).
Котушка повністю водозахисна, корпус залитий епоксидною смолою, додатково має чорне захисне
покриття, яке використовується для захисту морських яхт і катерів, це дає можливість вести пошук
цією котушкою без використання пластикового захисту.
Котушка добре справляється з високою та середньою мінералізацією ґрунту.
Рекомендується професіоналам!
ТехнIчнI характеристики

Глибина виявлення

Розмір: 13"x14"

33x35.5 см

Вага:

670 г

Розділення заліза і кольорових металів,
таких як срібло, бронза, золото і мідь

*

Колір:
*

23.6 oz
Чорний

Сірий

вага вказана без урахування захисту, вага
може незначно відрізнятися в залежності від
моделі металодетектора, котушку можна
використовувати без пластикової захисту

Чутливість до дрібних цілей
Чутливість до великих цілей

Еластичний гермоввод
захищає кабель від заломлення
і проникнення води
Надміцне
кріплення котушки

8.5/10
7.5/10
7.5/10
8.5/10

DD
КоТУШКА

Котушка
повністю
водонепроникна

Водозахист 100%
Корпус
виготовлений
з міцного
пластика,
який стійкий
до ультрафіолетового
випромінювання

Стійке до пошкоджень
покриття котушки
з композитного
матеріалу,
яке дає можливість
використовувати
котушку без
пластикового захисту

Пластиковий захист
захищає котушку
від сколів і пошкоджень

Гумові кільця
для кращої фіксації котушки
на штанзі металодетектора

Штекер
з позолоченими
або посрібленими
контактами
Надміцний кабель
зі збільшеним перетином
струмопровідних жил.
Виготовлений у Німеччині

Заглушка штекера,
призначена
для захисту роз'єму
від бруду і пилу (1-2) Фіксуючий болт і хомут в комплекті поставки
Усі котушки NEL проходять передпродажну перевірку в польових умовах на глибину виявлення

NEL thunder

nel-coils.com

Котушка Thunder це новітня розробка, що поєднує в собі високі показники глибини виявлення і
вибірковості. Варто відзначити, що вибірковість у даної котушки є видатною для свого розміру
(10,5x14,5 дюймів). Котушка орієнтована на виявлення середніх і великих цілей, на глибині недосяжній
для будь-якої стандартної котушки. При повільному проведенні котушка відмінно виявляє не тільки
великі та середні цілі, а й дрібні цілі, вагою менше 1 грама на глибині більше ніж 20 сантиметрів.
Котушка підходить для пошуку монет, скарбів та артефактів на місцях військових боїв та на будь-якій
іншій території. Ця котушка має перевагу над стандартними котушками по глибині виявлення від 22 до
45% (в залежності від моделі метолодетектора) та в площі сканування ґрунту від 30 до 60% (в залежності
від моделі метолодетектора). Котушка повністю водозахисна, корпус залитий епоксидною смолою,
додатково має чорне захисне покриття, яке використовується для захисту морських яхт і катерів, це дає
можливість вести пошук цією котушкою без використання пластикового захисту. Котушка добре
справляється з високою та середньою мінералізацією ґрунту. Рекомендується професіоналам!
ТехнIчнI характеристики

Глибина виявлення

Розмір: 10.5"x14.5" 26.5x37 см

Розділення заліза і кольорових металів,
таких як срібло, бронза, золото і мідь

Вага:

*

Колір:
*

00 oz

00 г

Чорний

Сірий

вага вказана без урахування захисту, вага
може незначно відрізнятися в залежності від
моделі металодетектора, котушку можна
використовувати без пластикової захисту

Чутливість до дрібних цілей
Чутливість до великих цілей

Еластичний гермоввод
захищає кабель від заломлення
і проникнення води
Надміцне
кріплення котушки

8.5/10
9/10
8.5/10
8/10

DD
КоТУШКА

Котушка
повністю
водонепроникна

Водозахист 100%
Корпус
виготовлений
з міцного
пластика,
який стійкий
до ультрафіолетового
випромінювання

Стійке до пошкоджень
покриття котушки
з композитного
матеріалу,
яке дає можливість
використовувати
котушку без
пластикового захисту

Пластиковий захист
захищає котушку
від сколів і пошкоджень

Гумові кільця
для кращої фіксації котушки
на штанзі металодетектора

Штекер
з позолоченими
або посрібленими
контактами
Надміцний кабель
зі збільшеним перетином
струмопровідних жил.
Виготовлений у Німеччині

Заглушка штекера,
призначена
для захисту роз'єму
від бруду і пилу (1-2) Фіксуючий болт і хомут в комплекті поставки
Усі котушки NEL проходять передпродажну перевірку в польових умовах на глибину виявлення

NEL tornado

nel-coils.com

Котушка Tornado — найбільш відома котушка компанії NEL. Це «золота середина» для пошуку монет,
скарбів та артефактів на місцях військових боїв та на будь-якій іншій території. Котушка надзвичайно
легка для свого розміру, всього 560 грам, що дає можливість легко вести пошук протягом цілого дня!
При повільному проведенні котушка відмінно виявляє не тільки великі та середні цілі, а й дрібні цілі
вагою менше 1 грама, на глибині недосяжній для будь-якої стандартної котушки. Ця котушка має
перевагу над стандартними котушками, по глибині виявлення від 18 до 40% (в залежності від моделі
метолодетектора) та в площі сканування ґрунту від 25 до 50% (в залежності від моделі
метолодетектора). Котушка повністю водозахисна, корпус залитий епоксидною смолою, додатково
має чорне захисне покриття, яке використовується для захисту морських яхт і катерів, це дає
можливість вести пошук цією котушкою без використання пластикового захисту. Котушка
рекомендується для використання на відкритих площах. Котушка добре справляється з високою та
середньою мінералізацією ґрунту. Рекомендується професіоналам і початківцям!
ТехнIчнI характеристики

Глибина виявлення

Розмір: 12"x13"

30.5x33 см

Вага:

560 г

Розділення заліза і кольорових металів,
таких як срібло, бронза, золото і мідь

*

Колір:
*

19.7 oz
Чорний

Сірий

вага вказана без урахування захисту, вага
може незначно відрізнятися в залежності від
моделі металодетектора, котушку можна
використовувати без пластикової захисту

Чутливість до дрібних цілей
Чутливість до великих цілей

Еластичний гермоввод
захищає кабель від заломлення
і проникнення води

8/10
8/10
8.5/10
8/10

DD
КоТУШКА

Котушка повністю
водонепроникна
Водозахист 100%

Надміцне
кріплення котушки
Корпус
виготовлений
з міцного
пластика,
який стійкий
до ультрафіолетового
випромінювання
Пластиковий захист
захищає котушку
від сколів і пошкоджень
Штекер
з позолоченими
або посрібленими
контактами

Стійке до пошкоджень
покриття котушки
з композитного
матеріалу,
яке дає можливість
використовувати
котушку без
пластикового захисту
Гумові кільця
для кращої фіксації котушки
на штанзі металодетектора

Надміцний кабель
зі збільшеним перетином
струмопровідних жил.
Виготовлений у Німеччині
Заглушка штекера,
призначена
для захисту роз'єму
від бруду і пилу (1-2) Фіксуючий болт і хомут в комплекті поставки
Усі котушки NEL проходять передпродажну перевірку в польових умовах на глибину виявлення

NEL hunter

nel-coils.com

Котушка Hunter створена для пошуку на ділянках землі сильно засмічених залізом. Котушка
надзвичайно легка для свого розміру, всього 490 грам, що дає можливість легко вести пошук
протягом цілого дня! Котушка має прекрасну маневровість та чутливість до великих, середніх, і
особливо, дрібних цілей на засмічених залізом ділянках землі, таких як нещодавно зниклі поселення
людей, пляжі, парки. Ця котушка має перевагу над стандартними котушками, по глибині виявлення
від 5 до 30% (в залежності від моделі метолодетектора) та в площі сканування ґрунту від 25 до 50% (в
залежності від моделі метолодетектора). Рекомендується як заміна штатної котушки.
Котушка повністю водозахисна, корпус залитий епоксидною смолою, додатково має чорне захисне
покриття, яке використовується для захисту морських яхт і катерів, це дає можливість вести пошук
цією котушкою без використання пластикового захисту.
Котушка добре справляється з високою та середньою мінералізацією ґрунту.
Рекомендується професіоналам і початківцям!
ТехнIчнI характеристики

Глибина виявлення

Розмір: 12.5"x8.5" 31.5x21.5 см

Розділення заліза і кольорових металів,
таких як срібло, бронза, золото і мідь

Вага:

*

Колір:
*

17.2 oz

490 г

Чорний

Сірий

вага вказана без урахування захисту, вага
може незначно відрізнятися в залежності від
моделі металодетектора, котушку можна
використовувати без пластикової захисту

Чутливість до дрібних цілей
Чутливість до великих цілей

Еластичний гермоввод
захищає кабель від заломлення
і проникнення води

7/10
9/10
9/10
7/10

DD
КоТУШКА

Котушка повністю
водонепроникна
Водозахист 100%

Надміцне
кріплення котушки
Корпус
виготовлений
з міцного
пластика,
який стійкий
до ультрафіолетового
випромінювання
Пластиковий захист
захищає котушку
від сколів і пошкоджень
Штекер
з позолоченими
або посрібленими
контактами

Стійке до пошкоджень
покриття котушки
з композитного
матеріалу,
яке дає можливість
використовувати
котушку без
пластикового захисту
Гумові кільця
для кращої фіксації котушки
на штанзі металодетектора

Надміцний кабель
зі збільшеним перетином
струмопровідних жил.
Виготовлений у Німеччині
Заглушка штекера,
призначена
для захисту роз'єму
від бруду і пилу (1-2) Фіксуючий болт і хомут в комплекті поставки
Усі котушки NEL проходять передпродажну перевірку в польових умовах на глибину виявлення

NEL Sharpshooter

nel-coils.com

Котушка Sharpshooter створена для пошуку на ділянках землі сильно засмічених залізом та іншим
металевим сміттям. Форма котушки сприяє відмінному розділенню цілей із кольорових металів та
заліза. Котушка має невелику вагу і прекрасну маневреність, рекомендується для використання на
пляжах, фундаментах зруйнованих будівель, поселень захаращених сміттям. Котушка чутлива до
великих, середніх, і особливо, дрібних цілей. Рекомендується як додаткова котушка.
На замовлення компанія NEL може виготовляти цю котушку з кабелем довжиною до 3 метрів.
Котушка повністю водозахисна, корпус залитий епоксидною смолою, додатково має чорне захисне
покриття, яке використовується для захисту морських яхт і катерів, це дає можливість вести пошук
цією котушкою без використання пластикового захисту.
Котушка добре справляється з високою та середньою мінералізацією ґрунту.
Рекомендується професіоналам і початківцям!
ТехнIчнI характеристики

Глибина виявлення

Розмір: 9.5"x5.5" 24x14 см

Розділення заліза і кольорових металів,
таких як срібло, бронза, золото і мідь

Вага:

12.3 oz

*

Колір:
*

350 г

Чорний

Сірий

вага вказана без урахування захисту, вага
може незначно відрізнятися в залежності від
моделі металодетектора, котушку можна
використовувати без пластикової захисту

Чутливість до дрібних цілей

6/10
9.5/10
9.5/10

Чутливість до великих цілей

Еластичний гермоввод
захищає кабель від заломлення
і проникнення води

6/10

DD
КоТУШКА

Котушка повністю
водонепроникна
Водозахист 100%

Надміцне
кріплення котушки
Корпус
виготовлений
з міцного
пластика,
який стійкий
до ультрафіолетового
випромінювання
Пластиковий захист
захищає котушку
від сколів і пошкоджень
Штекер
з позолоченими
або посрібленими
контактами

Стійке до пошкоджень
покриття котушки
з композитного
матеріалу,
яке дає можливість
використовувати
котушку без
пластикового захисту
Гумові кільця
для кращої фіксації котушки
на штанзі металодетектора

Надміцний кабель
зі збільшеним перетином
струмопровідних жил.
Виготовлений у Німеччині
Заглушка штекера,
призначена
для захисту роз'єму
від бруду і пилу (1-2) Фіксуючий болт і хомут в комплекті поставки
Усі котушки NEL проходять передпродажну перевірку в польових умовах на глибину виявлення

NEL snake

nel-coils.com

Котушка Snake створена для пошуку на ділянках землі сильно засмічених залізом та іншим
металевим сміттям. Форма котушки сприяє відмінному розділенню цілей із кольорових металів та
заліза. NEL Snake поєднує у собі відмінну вибірковість та площу охоплення ґрунту, являється
найкращою котушкою для пошуку на пляжах, а також фундаментах зруйнованих будівель, поселень
захаращених сміттям та ін. Котушка має невелику вагу і прекрасну маневреність, рекомендується для
використання на пляжах, Котушка чутлива до великих, середніх, і особливо, дрібних цілей, таких як
сережки, ланцюжки та каблучки. Рекомендується як додаткова котушка. На замовлення компанія NEL
може виготовляти цю котушку з кабелем довжиною до 3 метрів. Котушка повністю водозахисна,
корпус залитий епоксидною смолою, додатково має чорне захисне покриття, яке використовується
для захисту морських яхт і катерів, це дає можливість вести пошук цією котушкою без використання
пластикового захисту. Котушка добре справляється з високою та середньою мінералізацією ґрунту.
Рекомендується професіоналам і початківцям!
ТехнIчнI характеристики

Глибина виявлення

Розмір: 6.5"x3.5" 16.5x9 см

Розділення заліза і кольорових металів,
таких як срібло, бронза, золото і мідь

Вага:

10.5 oz

*

Колір:
*

300 г

Чорний

Сірий

вага вказана без урахування захисту, вага
може незначно відрізнятися в залежності від
моделі металодетектора, котушку можна
використовувати без пластикової захисту

Чутливість до дрібних цілей

10/10
10/10

Чутливість до великих цілей

Стійке до пошкоджень покриття котушки
з композитного матеріалу, яке дає
можливість використовувати котушку
без пластикового захисту

5/10

6/10

DD
КоТУШКА

Котушка повністю
водонепроникна
Водозахист 100%

Надміцне
кріплення котушки
Корпус
виготовлений
з міцного
пластика,
який стійкий
до ультрафіолетового
випромінювання
Пластиковий захист
захищає котушку
від сколів і пошкоджень
Штекер
з позолоченими
або посрібленими
контактами

Еластичний гермоввод
захищає кабель від заломлення
і проникнення води
Гумові кільця
для кращої фіксації котушки
на штанзі металодетектора

Надміцний кабель
зі збільшеним перетином
струмопровідних жил.
Виготовлений у Німеччині
Заглушка штекера,
призначена
для захисту роз'єму
від бруду і пилу (1-2) Фіксуючий болт і хомут в комплекті поставки
Усі котушки NEL проходять передпродажну перевірку в польових умовах на глибину виявлення

NEL sharp

nel-coils.com

Котушка Sharp створена для пошуку на ділянках землі сильно засмічених залізом та іншим
металевим сміттям. Форма котушки сприяє відмінному розділенню цілей із кольорових металів та
заліза. Котушка має невелику вагу і прекрасну маневровість, рекомендується для використання на
пляжах, фундаментах зруйнованих будівель, горищах, в стінах покинутих будинків, колодязів,
тунелів. Котушка чутлива до великих, середніх, і особливо, дрібних цілей. Дуже легка у використанні
та знаходженні центру цілі. Рекомендується як додаткова котушка.
На замовлення компанія NEL може виготовляти цю котушку з кабелем довжиною до 3 метрів.
Котушка повністю водозахисна, корпус залитий епоксидною смолою, додатково має чорне захисне
покриття, яке використовується для захисту морських яхт і катерів, це дає можливість вести пошук
цією котушкою без використання пластикового захисту.
Котушка добре справляється з високою та середньою мінералізацією ґрунту.
Рекомендується професіоналам і початківцям!
ТехнIчнI характеристики

Глибина виявлення

Розмір: 5"x5"

12.5x12.5 см

Вага:

250 г

Розділення заліза і кольорових металів,
таких як срібло, бронза, золото і мідь

8.8 oz

*

Колір:
*

Чорний

Сірий

вага вказана без урахування захисту, вага
може незначно відрізнятися в залежності від
моделі металодетектора, котушку можна
використовувати без пластикової захисту

5.5/10
9.5/10

Чутливість до дрібних цілей

10/10

Чутливість до великих цілей

Стійке до пошкоджень покриття котушки
з композитного матеріалу, яке дає
можливість використовувати котушку
без пластикового захисту

6/10

DD
КоТУШКА

Котушка повністю
водонепроникна
Водозахист 100%

Надміцне
кріплення котушки
Корпус
виготовлений
з міцного
пластика,
який стійкий
до ультрафіолетового
випромінювання
Пластиковий захист
захищає котушку
від сколів і пошкоджень
Штекер
з позолоченими
або посрібленими
контактами

Еластичний гермоввод
захищає кабель від заломлення
і проникнення води
Гумові кільця
для кращої фіксації котушки
на штанзі металодетектора

Надміцний кабель
зі збільшеним перетином
струмопровідних жил.
Виготовлений у Німеччині
Заглушка штекера,
призначена
для захисту роз'єму
від бруду і пилу (1-2) Фіксуючий болт і хомут в комплекті поставки
Усі котушки NEL проходять передпродажну перевірку в польових умовах на глибину виявлення

ЗНАХIДКИ з котушками NEL
Скарб срiбла Вiкiнгiв
Скарбу присвоєно статус національного
значення через його розмір та рідкість.
Скарб складається з срібних злитків і
фрагментів браслетів, деякі з них були
визначені як вироби, можливо, з
російського срібла.
Місце знахідки: Великобританія
Матеріал: Срібло
Металодетектор: Garre Euro Ace, AT Pro
Пошукова котушка: NEL Tornado

Масивний золотий ланцюжок
Місце знахідки: Австралія
Матеріал: Золото
Металодетектор: Minelab X-Terra 705
Пошукова котушка: NEL Hunter 18.75 kHz

Скарб дирхемiв
XIV столiття

Місце знахідки: Росія
Матеріал: Срібло
Металодетектор: Minelab X-Terra 705
Пошукова котушка: NEL Tornado 18.75 kHz

"Полтина" Петра I
Місце знахідки: Росія
Матеріал: Срібло
Металодетектор: Minelab X-Terra 705
Пошукова котушка: NEL Tornado

ЗНАХIДКИ з котушками NEL
Дукат 1649 року
Місце знахідки: Україна
Матеріал: Золото
Металодетектор: Tesoro Lobo
Пошукова котушка: NEL Tornado

Скарб Польських монет
XVI столIття

Місце знахідки: Україна
Матеріал: Срібло
Металодетектор: Garre Ace 250
Пошукова котушка: NEL Tornado

СтародавнIй СкIпетр
Місце знахідки: Україна
Матеріал: Бронза
Металодетектор: Minelab Explorer SE
Пошукова котушка: NEL Tornado

Ас (ОльвIя). VI столiття до нашоI ери
Місце знахідки: Україна
Матеріал: Бронза
Металодетектор: Garre Ace 250
Пошукова котушка: NEL Tornado

Місце знахідки: Україна
Матеріал: Золото
Металодетектор: Garre Ace 250
Пошукова котушка: NEL Tornado

Ауреус ДIоклетIана

Рубль Павла I

Місце знахідки: Західна Україна
Матеріал: Золото
Металодетектор: Garre Ace 250
Пошукова котушка: NEL Tornado

Місце знахідки: Україна
Матеріал: Срібло
Металодетектор: Garre Ace 250
Пошукова котушка: NEL Storm

ЗНАХIДКИ з котушками NEL
5 ДоларIв 1806 року
Місце знахідки: США
Матеріал: Золото
Металодетектор: Garre AT Pro
Пошукова котушка: NEL Tornado

2,5 Долара 1853 року на ланцюжку
Місце знахідки: США
Матеріал: Золото
Металодетектор: Garre AT Pro
Пошукова котушка: NEL Tornado

Скарб XV столIття
Місце знахідки: Україна
Матеріал: Срібло
Металодетектор: Garre Ace 250
Пошукова котушка: NEL A ack

ГIнея 1777 року
Місце знахідки: Великобританія
Матеріал: Золото
Металодетектор: Garre Ace 250
Пошукова котушка: NEL Tornado

Слідкуйте за новинами NEL в соціальних мережах:
https://www.facebook.com/nel.coils.7

https://plus.google.com/+NelCoils

https://www.youtube.com/NELCOILS

http://instagram.com/nel.coils

https://twitter.com/NELCoils

http://vk.com/nel.coils
http://vk.com/coilsnel

nel-coils.com

Для пошуку інформації про котушки NEL використовуйте хештеги:
#nelcoils #nelbig #nelattack #nelstorm #nelthunder #neltornado #nelhunter #nelsharpshooter #nelsnake #nelsharp

